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W perspektywie – którą ukazywał papież Jan 
Paweł II już w pierwszej encyklice Redemp-

tor hominis – możemy dostrzec, zgodnie ze sfor-
mułowaniami zawartymi w hymnach z Nowego 
Testamentu, że Jezus jest ucieleśnieniem zbaw-
czego zamysłu Boga, który wyprzedza grzech i 
jest od niego niezależny.. Co więcej, grzech stał 
się okazją do objawienia, jak miłość Boża jest 
niepowstrzymana; śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa są tego wy-
mownym i przekonującym zna-
kiem. 
Dzisiaj Kościół pilnie i głęboko 
roztacza temat zbawienia także 
dzięki spotkaniu z innymi religia-
mi oraz dzięki ich lepszej znajo-
mości. Pytanie jakie stawiają 
wyznawcy Jezusa, jedynego Zbawiciela całej 
ludzkości, można sformułować: Jak to możliwe, 
żeby ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, 
zostali zbawieni? Idąc za nauczaniem Kościoła, 
który ze szczególną uwagą odnosi się do tego 

problemu, przynajmniej od czasu Soboru Waty-
kańskiego II (1962 – 1965), możemy powiedzieć, 
że tylko Bóg, pragnąc, aby wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy, 
wie, w jaki sposób do nich dotrzeć, niezależnie 
od ich kultury i religii (DM 7). To Duch Święty, 
Duch Chrystusa i Ojca, ożywia i rozwija – jak to 
już czyni z Kościołem – ziarna łaski i prawdy roz-
siane w sercach całej ludzkości (RMis 28). 

Dlatego Jezus pozostaje jedynym i powszechnym 
Zbawicielem, ponieważ jest Tym, który w swym 
ciele i przez swój krzyż, przezwyciężył wszelkie 
podziały, abyśmy wszyscy, dzięki Niemu, mieli 
przystęp do Ojca w jednym Duchu (Ef 2,14 – 18).   

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. Jezu pokazuj mi,  w jaki sposób 
mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.
1 sierpnia J 8,31-42 Człowiekiem wolnym staję się wtedy, gdy w moim życiu realizują się słowa Jezusa: 
„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli”. Życie w prawdzie nauki Chrystusa potwierdza jego miłość do Niego.
7 sierpnia J 8,51-59 Stać się dziecińcem obietnicy Boga. On złożył mi obietnice wiecznego życia z Nim. Czy 
dostrzegam, że Bóg realizuje tę obietnicę w historii mojego życia? Przecież On pamięta o moim Przymierzu. 
Jest jemu wierny. Czy tak jak Bóg jest wierny słowu, które przekazał człowiekowi, ja jestem wierny Jego 
słowu? Odpowiem dziś szczerze na to pytanie.
9 sierpnia J 11,45-57 Co dzisiaj jednoczy między sobą? Tym, co powinno ich jednoczyć, jest osoba Jezusa 
Chrystusa. On nas powinien jednoczyć. On jest Dobrym pasterzem troszczącym się o nas. Czy w Nim 
odnajduję siebie i mojego bliźniego?

PRAWDY WIARY

Jezus,  
Zbawiciel 

wszystkich 
ludzi
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J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciw 
Jezusowi, dlatego że po-

wiedział: «Jam jest chleb, 
który z nieba zstąpił», i mó-
wili: «Czyż to nie jest Jezus, 
syn Józefa, którego ojca i 

matkę znamy? Jakże może On teraz mówić: „Z nieba zstąpi-
łem?”» Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. 
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, 
który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. 
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie 
znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest 
od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. 
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, 
który z nieba zstępuje, kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam jest moje 
ciało za życie świata».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

W słowach wypowiedzianych w pobliżu Kafarnaum Jezus 
przygotowuje to, co ma się dokonać w czasie Ostatniej 

Wieczerzy. Mówi: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało 
za życie świata”. Jakby echo tych słów brzmi to, co zapisał 
Paweł około r. 50; „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest ciałem 
w Ciele Chrystusa” (1 Kor 10,16). Kościół, Lud Boży Nowego 
Przymierza, zawsze żywił się Eucharystią. Więcej, tworzył 
się przez Eucharystię: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, 
liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego 
samego chleba” (1 Kor 10,17). Katecheza 3 XII 1997

Kiedy ludzie z tłumu za-
uważyli, że na brzegu 

jeziora nie ma Jezusa, 
a także Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, przybyli 
do Kafarnaum i tam Go 

zastali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rze-
kli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» Odpowiedział 
im Jezus: «Zaprawdę powiadam wam : Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb 
do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale 
o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; 
Jego to pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli 
do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonali dzieła Boże?». 
Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło 
zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego 
On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, 
abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie 
nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia 
chleb z nieba”» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale do-
piero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem 
chlebem bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje 
światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze 
tego chleba». Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Jezus mówi do rzeczy, a miało to miejsce w pobliżu Kafar-
naum, po cudownym rozmnożeniu chleba: „Jam jest chleb 

Życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli (…). Ja 
jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życia świata (…) kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (…) kto spożywa moje ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne”. A chociaż wielu wydały się one 
„twardą mową”, nie do przyjęcia dla człowieka, Apostołowie jed-
nak pozostali przy Chrystusie. Oni też doczekali się spełnienia 
tych słów podczas Ostatniej Wieczerzy. Anioł Pański 1 VI 1986

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.08.2021 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.08.2021

J 6,24-35

Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego 
łaskę i siłę do reformowania się  

w świetle Ewangelii.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
SIERPIEŃ 2021
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Kalendarz Liturgiczny

Msza Święta jest sercem Kościoła. Św. Alfons Maria de 
Liguori nazwał ją najpiękniejszą rzeczą w Kościele, św. 

Ojciec Pio mówił, że łatwiej byłoby żyć na ziemi bez słońca niż 
bez Mszy Świętej, a bł. abp Antoni Julian Nowowiejski, pisząc 
swe dzieło poświęcone Najświętszej Ofierze, stwierdził, że 
historię Mszy należałoby pisać na klęczkach, by oddać Jej 
należną cześć.
Dlaczego pisano w ten sposób o Mszy? Z prostego powodu. 
Jest Ona Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa Chrystusa spra-
wowaną pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia 
Ofiary Krzyżowej.
Jest to więc ze swojej strony ta sama ofiara Krzyżowa, gdyż 
ten sam Zbawiciel, ofiarowuje się przez ręce swoich kapła-
nów, ale sposób, w jaki się to dzieje, jest bezkrwawy.
Wielkość obrządków
Choć mamy wiele obrządków i rytów, to cel każdej Mszy 
Świętej jest ten sam. Zbawiciel zostawił nam tylko to, co jest 
absolutnie konieczne, aby sakrament zaistniał, resztę zaś 
pozostawił Kościołowi. Obrzędy, które okalają przeistoczenie, 
miały zatem swobodnie same się rozwinąć pod wpływem 
określonej kultury, wypływającą głębi przepełnionych mo-
dlitwą dusz świeckich.
Kościół katolicki dopuszcza wielkość obrządków, o ile tylko 
wyrastają z danego Kościoła lokalnego i nie przeciwstawiają 
się nauce katolickiej.
Niebiański urok
Msza Święta oczyszcza nas i oczarowuje swym niebiańskim 
urokiem tak, że wszystkie nasze zmysły zdają się widzieć, 
słyszeć, czuć, smakować i dotykać czegoś, czego ta ziemia 
dać nie może. To niezwykłe piękno podkreślają gesty, szaty 
i naczynia używane podczas Najświętszej Ofiary.
Święte szaty
Kapłan składa ofiarę Mszy świętej w imieniu Jezusa Chry-

stusa i Kościoła. Dlatego wdziewa szaty, które wyrażają Jego 
godność i uzmysławiają wewnętrzne usposobienie, z jakim 
należy zbliżać się do ołtarza. Na szyje i ramiona kapłan 
wkłada humerał, czyli czworokątną chustkę lnianą, która 
przypomina potrzebę skupienia.
Następnie wdziewa albę, czyli długą szatę lnianą spadającą 
aż do kostek. Przypomina ona szaty obmyte we Krwi Baranka, 
o których pisze św. Jan w Księdze Apokalipsy.
Fałdy alby podtrzymuje cingulum pas lub sznur będący sym-
bolem powściągliwości.
Podczas odprawiania Mszy w klasycznym rycie rzymskim 
kapłan na lewym ramieniu zawiesza manipularz. Powstał 
on z chusty przeznaczonej do ocierania potu i oznacza znój 
pracy kapłańskiej. Manipularz przypomina też kajdany, które 
włożono Jezusowi Chrystusowi na ręce, kiedy go pojmano, 
oraz sznur, na którym prowadzono go na Golgotę. 
Na szyję wkłada kapłan stułę, czyli wąską długą szarfę, którą 
krzyżuje na piersiach. Jest ona symbolem łaski uświęcającej. 
Wierzchnią szatą jest ornat, okrywający całą postać cele-
bransa i symbolizujący pełnię doskonałości, którą kapłan 
winien osiągać.            Z dwumiesięcznika Przymierze z Maryją
W następnych odcinkach: kolory szat liturg., naczynia liturg., postawy 
w liturgii, gesty liturg., gesty rąk…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 1.VIII
Słowo Boże: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35;
PONIEDZIAŁEK 2.VIII
Słowo Boże: Lb 11,4b-15; Mt 14,13-21;
WTOREK 3.VIII
Słowo Boże: Lb 12,1-13; Mt 14,22-36;
ŚRODA 4.VIII  ŚW. JANA MARII VIANNEYA
Słowo Boże: Lb 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Mt 15,21-28;
CZWARTEK 5.VIII
Słowo Boże: Lb 20,1-13; Mt 16,13-23;
PIĄTEK 6.VIII  ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,5c; Mk 9,2-10;
SOBOTA 7.VIII
Słowo Boże: Pwt 6,4-13; Mt 17,14-20;

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 8.VIII
Słowo Boże: 1 Krl 19,4-8; J 6,41-51;
PONIEDZIAŁEK 9.VIII  ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
Słowo Boże: Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13;
WTOREK 10.VIII ŚW. WAWRZYŃCA
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26;
ŚRODA 11.VIII  ŚW. KLARY
Słowo Boże: Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20;
CZWARTEK 12.VIII
Słowo Boże: Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1;
PIĄTEK 13.VIII
Słowo Boże: Joz 24,1-13; Mt 19,3-12;
SOBOTA 14.VIII  ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; 1 J 3,13-16; J 15,9-17;

Bogactwo Tradycji  Kościoła (1 )
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się 
człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest 

tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy 
Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie 
brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.

2„Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe nasze życie” – powiedział ks. bp Edward Materski, który 
uczestniczył w nim jako seminarzysta i niósł pomoc duszpasterską. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 

dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny. Pamiętajmy o nich. Dzisiaj w 77 rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego modlimy się za Ojczyznę i za tych, którzy w Jej obronie nie szczędzili życia i 
krwi walcząc o Jej wolnoś i niepodległość. 

3Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem z Asyżu. Aby 
uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie wiary, 

być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, 
wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Różaniec o 17.00 i wieczorna Msza Święta o 17.30 będzie okazją 
do wypełnienia warunków odpustu .

4W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek (okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagra-
dzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu) i pierwsza sobota miesiąca - po wieczornej Mszy św. nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i różańcem. 

5W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Msze Święte tego dnia jak w dzień powszedni, a więc o 6.30; 
8.00 i 17.30. Nie mamy obowiązku udziału w tym dniu we Mszy św., ale z pobożności i mocnej tradycji obchodu 

tego święta warto przyjść na Eucharystię.

6Wyruszyła i jest w drodze Pielgrzymka Piesza naszej Dicezji na Jasną Górę. Pielgrzymi idą z modlitwą, aby 
„Otoczyć troską życie” - takie hasło przyświeca w tym roku. Łączmy się duchowo z pielgrzymami codziennie 

powierzając jakże ważną intencję, by każde ludzie życie było chronione i szanowane od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci. Organizujemy wyjazd na Jasną Górę, aby razem z pielgrzymami stanąć przed Cudownym Obliczem naszej 
Królowej. Wyjazd 10 sierpnia po wieczornej Mszy św. Powrót w nocy z 11 na 12 sierpnia. Trzeba zapisać się w zakrystii.

7W przyszłą niedzielę będzie w naszej parafii kapłan naszej diecezji pracujący w Abakanie, na Syberii. Wygłosi 
nam słowo Boże, dzieląc się świadectwem duszpasterskiej pracy, a po Mszach św. przy kościele zbierze ofiary, 

aby ta maleńka społeczność katolików w wielkim Abakanie mogła żyć i poznawać wiarę w Chrystusa.

8Organizujemy ekstremalną Drogę Różańcową z Maryją w wigilię Jej wniebowzięcia,  czyli w sobotę 14 sierpnia. O 
godz. 19.00 będzie Msza św., po której wyruszymy na 40 – kilometrową trasę Sejny – Karolin – Pogorzelec – Giby 

– Berżniki – Sejny. Dwadzieścia stacji na drodze oświetlonych przy krzyżach i kapliczkach to dwadzieścia tajemnic 
różańcowych. Przy każdej odmówimy dziesiątek różańca. Spotkanie organizacyjne będzie w niedzielę 1 sierpnia po 
sumie w domu parafialnym. 

W najbliższym czasie patronują nam:
– w środę 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, gorliwy duszpasterz, patron wszystkich kapłanów.
– w poniedziałek 9 sierpnia – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein, 1891-1942), dziewica i męczennica, patronka 
Europy, filozof;
– we wtorek 10 sierpnia – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik;
– w środę 11 sierpnia – św. Klara (1194-1253), dziewica, wzorem św. Franciszka żyła w ubóstwie, założycielka klarysek;
– w sobotę 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), prezbiter, franciszkanin, męczennik obozu Auschwitz-Birkenau.
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To już moje kolejne spotkanie z Tobą, kolej-
na pierwsza sobota miesiąca, Niepokalana 

Matko, podczas której pragnę uczyć się miłości, 
wynagradzać i współczuć razem z Twoim boleją-
cym sercem. Podążając za Tobą i Jezusem, wsłu-
chuję się w nauczanie Syna Bożego o królestwie 
Bożym i słyszę Jego wezwanie do nawrócenia.

Mateusz Ewangelista, przypominając, że wypeł-
niają się słowa proroka Izajasza, dodaje, «Lud, 
który siedział w ciemno-
ści, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci weszło 
światło». Odtąd począł 
Jezus nauczać i mówić: 
«Nawracajcie się, albo-
wiem bliskie jest kró-
lestwo niebieskie» (Mt 
4,16).

Sprzeciw wobec 
Boga
Tyle wieków oczekiwa-
nia, tyle cudownych pro-
roctw, zapowiedzi i oto 
stają się one wszystkie 
ciałem, wypełniają się 
w Jezusie Chrystusie. 
Jednak, Matko Słowa 
Wcielonego, oto znów 
miecz przeszywa twe Serce, bo Naród Wybrany 
przekazujący sobie z pokolenia na pokolenie – 
niczym bezcenny skarb – zapowiedzi proroków 
o Mesjaszu staje się głuchy na Jego słowa, ślepy 
na Jego znaki. Nawet, jak pisze Marek Ewangeli-
sta, „uczeni w Piśmie, którzy przyszli do Jerozoli-
my, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych 
duchów wyrzuca złe duchy» (Mk 3,22-23). Może 
spodziewali się innych słów, a nie wezwania do 
pokuty, nawrócenia czy zerwania z grzechem?

Ta postawa sprzeciwu jest tak głęboka, że Żydzi 
nie tylko nie rozpoznają czasu swego nawiedze-
nia, lecz nawet chcą strącić Jezusa z góry, by Go 
zabić. Co czuje serce matki w tej chwili? Z pew-
nością lęk o życie własnego dziecka, czy tylko? 
Czy nie wdzierała się również do Twego Serca 
pokusa zwątpienia lub też pragnienie ocalenie 
własnego Syna za wszelką cenę? Z pewnością 
doznałaś o wiele większych pokus i bólu, jednak 

Święty Dominik

Głoszenie królestwa Bożego

Pierwsza z zasad [wiary] stwierdza absolutny pry-
mat Boga w umyśle i życiu człowieka. Dobrze wie-

cie, jak święty Dominik odpowiedział temu wymaga-
niu wiary w swym życiu zakonnym: „Rozmawiał tylko 
z Bogiem lub o Bogu”….
Jeżeli nie przyjmuje się tego porządku, jeżeli wynosi 
się wielkość człowieka z uszczerbkiem dla pryma-
tu Boga, wówczas dochodzi do wypaczeń ideologii, 
będących przyczyną mnożenia się błędów, których 
brzemię dźwiga współczesny świat, …
Chciałbym teraz powtórzyć wraz z wami kilka uryw-
ków „Modlitwy do błogosławionego Dominika”, ułożo-
nej przez jego następcę, Mistrza Jordana. Jest Wam 
chyba dobrze znana.
„Tyś wszystko porzucił, wchodząc na doskonałości 
drogę,, aby ogołocony kroczyć za ubogim Chrystu-
sem, w niebie jedynie gromadząc swe skarby. A z 
większą jeszcze mocą zaparłeś się sam siebie, gdy 
niosąc mężnie krzyż, zechciałeś pójść w ślady jedy-
nego Przewodnika, co nie zna fałszu – Odkupiciela 
świata.
Ty, rozpalony Bożą żarliwością i ogniem nadprzyro-
dzonym, w miłości przeogromnej i bez granic wielko-
dusznym zrywie cały się wyniszczyłeś w dozgonnym 
ubóstwie, apostolskim życiu, Ewangelii przepowia-
daniu. Natchniony zaś z wysoka. Zakon Braci Kazno-
dziejów do tego wielkiego dzieła powołałeś…
Ty, coś z tak wielką gorliwością pragnął zbawienia 
rodzaju ludzkiego – przybądź z pomocą kapłanom i 
chrześcijańskiemu ludowi…
Bądź nam prawdziwie Domini-canus, czujnym „psem 
Pańskim», stróżem Jego owczarni”. 

Jan Paweł II
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W Kościele 14 sierpnia wspominamy św. Mak-
symiliana Marię Kolbego. W bieżącym roku 

obchodzimy je ze szczególną wymową, z uwagi na 
80 rocznicę męczeńskiej śmierci świętego w nie-
miecki, obozie Auschwitz.
Ojciec Maksymilian został osadzony w tym więzie-
niu 28 maja 1941 roku, otrzymał numer 16670. Pod 
koniec lipca tego roku ofiarował swoje życie w 
zamian nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, 
który był w grupie skazanych na śmierć. 14 sierpnia 
1941 roku Ojciec Kolbe został uśmiercony zastrzy-
kiem fenolu, po dwóch tygodniach męki w podzie-
miach 11 bloku.
Do chwały ołtarzy męczennik został wyniesiony 
przez papieża Pawła VI w 1971 roku. Kanonizował 
go papież Jan Paweł II 10 października 1982 roku.
W sierpniu szczególną czcią otaczamy Maryję. Od-
grywała Ona szczególne miejsce w życiu i poboż-
ności św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wspomina-
my historię jego snu w młodych latach, gdy Maryja 
zaofiarowała mu do wyboru jedną z dwóch koron, a 
Maksymilian wziął obydwie. Ojciec Maksymilian nie 
dał się zwyciężać złu, a to zło, które spotykał, choć 
okropne, potrafił zwyciężać dobrem. Wielkie zło 
można zwyciężać tylko wielkim dobrem.
Obecnie jesteśmy świadkami zwyciężania zła, in-
nym złem. Stąd nasza miłość nie jest tak wielka, 
jak wielką była u Ojca Maksymiliana. Stąd nasze za-
danie: by każde zło, nawet najmniejsze zwyciężać 
tylko dobrem.
Oddanie życia za bliźniego – jak uczynił Ojciec Mak-
symilian Kolbe było bohaterskim czynem miłości.
Módlmy się o łaskę zwyciężania dobrem nad złem 
dla nasz wszystkich.                                             Jadwiga

Twoje fiat pozostało święte.

Nauka zaufania
Matko bolejąca, wsłuchuję się w bicie Twego 
Serca i uczę się od Ciebie miłości do Jezusa oraz 
zaufania woli Bożej; ufam, że w ten sposób ulżę 
cierpieniom, jakich doznajesz. Ty stałaś się Matką 
Jezusa Chrystusa, a dziś pragniesz nieustannie 
dawać swego Syna światu. Czuję, że największą 

troską Twojego Niepokalanego Serca jest zba-
wienie wszystkich ludzi, gdyż do końca zaufałaś 
Bogu i poddałaś się Jego woli. Zatem cierpienie, 
jakiego doznajesz, nie jest skutkiem wątpliwości 
czy rozterek, lecz miłości do Twoich dzieci, które 
nie chcą przyjąć Boga, a On przecież dla nich stał 
się człowiekiem.

W Fatimie ukazałaś, jak wiele Twoich dzieci idzie 
do piekła. Twe matczyne serce pragnie jednak 
ocalenia wszystkich. Matko, zaczynam głębiej 
rozumieć Twój ból. Twe dzieci bowiem często 
trwają w grzechu. Proszę prowadź mnie do Jezu-
sa, bym nieustannie wsłuchiwał się w Jego słowa. 
Ufam, że tak czyniąc, szybciej zerwę z grzechem, 
a tym samym pocieszę Twe Niepokalane Serce. 
Sam znajdę w ten sposób prawdziwe szczęście, 
a zarazem ujmę bólu, który jest w Twej duszy i 
w Twoim Sercu. 

Ks. Krzysztof Czapla SAC

Głosił prawdę  
o potędze miłości

Głoszenie królestwa Bożego
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej Agaty 1;     tel.:  87 5162141
 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl  ;   tt: @ParafiaSejny  ;   fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny   20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak,  e-mail: ParafiaSejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

17/07/2021 Grajewski Tymon
25/07/2021 Malinowski Krzysztof
 Nasewicz Leon
 Nazaruk Mia

24/07/2021 
Danuta Gaus i Gintautas Gasperowicz

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UWydra Antoni,  
l. 68, Huta Błędowska,  
13/07/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2021: 

Zapowiedzi 
przedślubne:
Szymczyk Jan, kawaler, rzymskokatolickie, Skarkiszki, 
Parafia Sejny i Wołyniec Jolanta, panna, rzymskokatolic-
kie, Puńsk, Parafia Puńsk
Matulewicz Marcin, kawaler, rzymskokatolickie, Babańce, 
Parafia Sejny i Lipska Anna, panna, rzymskokatolickie, 
Stawiguda, Parafia Stawiguda
Kowalski Radosław, kawaler, niewierzący, Sejny i Maksi-
mowicz Iwona, panna, rzymskokatolickie, Sejny, Parafia 
Sejny
Bobrowski Jan, kawaler, rzymskokatolickie, Krasnogruda, 
Parafia Sejny i Leończyk Ewelina, panna, rzymskokatolic-
kie, Radziuszki 8, Parafia Sejny
Wojciechowski Robert, rzymskokatolickie, Klejwy, Parafia 
Sejny i Sokołowska Anna, panna, rzymskokatolickie, 
Raczki, Parafia Raczki

W OSTATNIM CZASIE :

Wereszczyńska Irena, Sejny, Piłsudskiego 
Sienkiewicz Krystyna Albin, Łumbie
Rydzewska Zofia, Sejny, Jodłowa
Wydra Janina Henryk, Sejny, Wojska Polskiego
Suchocka Zofia, Sejny, Piłsudskiego
Milewska Weronika, Sejny, Łąkowa
Kosińscy Krystyna Edmund, Sejny, Łąkowa
Żegarscy Wanda Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Myszczyńska Stanisława, Sejny, 11 Listopada
Pachutko Anna, Dusznica
Sapiega Anna, Sejny, Parkowa
Nazaruk Ewa Jerzy, Sejny, Konarskiego
Rytelewska Alicja, Sejny, Zawadzkiego
Dochód Dorota Andrzej, Sejny, Grodzińskiego
Zdancewicz Teresa Henryk, Zaleskie
Żyliński Józef, Jodeliszki  
Ignatowicz Stanisława, Sejny, Łąkowa
Brunejko Irena Aleksander, Sejny, Zawadzkiego
Motuk Krystyna Ryszard, Sejny, Jodłowa
Bender Zita, Sejny, Wojska Polskiego
Bykas Longina Jan, Sejny, Łąkowa
Sikorska Janina, Sejny, Konarskiego
Jaroszewicz Danuta, Sejny, Grodzińskiego
Matan Mirosława, Sejny, Wojska Polskiego
Dochód Dorota Andrzej, Sejny, Grodzińskiego
Koncewicz Barbara Marian, Sejny, Zawadzkiego
Motuk Zofia, Sejny, Wojska Polskiego
Jaśkiewicz Sylwia Jacek, Kolonia Sejny 
Modzelewscy Anna Sławomir, Sejny, Konopnickiej
Krejpcio Anna Romuald, Sejny, Topolowa 
Domel Jadwiga, Kolonia Sejny 
Misiukanis Renata, Sejny, Parkowa
Wojciechowska-Balita Teresa Józef, Sejny, Woj Polskiego
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki 
Burdyn Barbara Stanisław, Sejny, Grodzińskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury 
Pietruszkiewicz Dorota Romuald, Żegary
Wałukanis Emilia Józef Danuta, Jenorajście 
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  01 -  15.08.2021
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 1.VIII.2021
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Salomei i Piotra Buchowskich w 45 rocz. ślubu i rodziny
08:30 +Władysława Jastrzębska (1 r.)
10:00 +Szymon Matulewicz (1 gr.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB dla Anny i rodziny
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jadwiga Milewska (11mc)
PONIEDZIAŁEK 2.VIII.2021
06:30 +Artur Panczenko (5mc)
08:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Piotr Puczyłowski (4mc)
08:00 +Szymon Matulewicz (2 gr.)
17:30 +Olgierd Budowicz (30 r.)
17:30 +Jadwiga +Mieczysław Gerwel
17:30 +Halina Paszkowska (3mc)
WTOREK 3.VIII.2021
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Franciszka Brunej-

ko w 1 rocz. ur. i dla rodziny
08:00 +Anna Maciukanis (8mc)
08:00 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Franciszek Majcher (1 r.)
08:00 +Szymon Matulewicz (3 gr.)
17:30 +Czesław Żegarski (9 r.)
17:30 +Grzegorz Ruszczewski
17:30 +Piotr Chmielewski (26 r.) +Adela +Florian
17:30 +Helena Cieślik (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA 4.VIII.2021
06:30 +Aniela Gilis
08:00 +Jan (58 r.) +Piotr Wyżlańscy +Anna +Leon Werelich
08:00 +Antoni Gerwel i rodzice
08:00 +Szymon Matulewicz (4 gr.)
17:30 +Józef Ogórkis (18 r.)
17:30 +Edward Grochowski (1 r.)
17:30 +Alojzy Misiukanis (6mc)
CZWARTEK 5.VIII.2021
06:30 +Jadwiga +Aleksander +Kazimierz z r.  

Andruszkiewiczów
08:00 +Jadwiga Miszkiel (4 r.) +Czesława +Piotr 

Maksimowicz
08:00 +Stanisław Moniuszko (10mc)
08:00 +Szymon Matulewicz (5 gr.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i miłość dla 

Kamila i Marzeny w 4 rocz. ślubu
17:30 +Anna +Bolesław Adrukanis
17:30 +Marianna Milewska +Józef +Jan Andrukanis
17:30 +Paweł Forencewicz (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 6.VIII.2021 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Zofia +Feliks Majewscy +Janina +Jan Milewscy
08:00 +Szymon Matulewicz (1 r.)
17:30 +Romuald (15 r.) +Helena Benczyk
17:30 +Ryszard Kryjer (6 r.)
17:30 +Renata Myszczyńska
17:30 +Maria +Antoni Rakowscy
SOBOTA 7.VIII.2021
06:30 +Andrzej Łabanowski (17 r.)

08:00 +Zofia Okulanis
08:00 +Eugenia Stankiewicz (3mc)
08:00 +Władysław (37 r.)  i z r. Motuków
08:00 +Szymon Matulewicz (7 gr.)
10:00 CHRZEST
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Zofii i Mariana Bielewiczów w 35 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Mileny (7 ur.) i 

Miłosza Żółtków i dla rodziców
17:30 +Helena +Bronisław Żegarscy
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 8.VIII.2021
07:00 +Szymon Matulewicz (8 gr.)
08:30 +Jerzy Pachutko (1 r.)
10:00 +Franciszek +Romuald +Eugenia +Stanisław 

Szczerbińscy
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Michalina Biernacka
17:30 +Paweł (8 r.) i z r. Koneszko i Kućmierz
PONIEDZIAŁEK 9.VIII.2021
06:30 +Jerzy Krakowiński (11 r.)
08:00 +Wacław +Weronika i z r. Pietkiewiczów i 

Gobczyńskich
08:00 +Weronika Klucznik (8mc)
08:00 +Henryk Turowski (12 r.)
08:00 +Szymon Matulewicz (9 gr.)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Alicji i Andrzeja
17:30 +Jadwiga Miszkiel
17:30 +Szymon Koncewicz
WTOREK 10.VIII.2021
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii 

Andruszkiewicz z okazji urodzin
08:00 +Wanda Tawrel (9mc)
08:00 +Wacław +Weronika i z r. Pietkiewiczów i 

Gobczyńskich
08:00 +Stanisław Balicki (7 rocz.)
08:00 +Szymon Matulewicz (10 gr.)
17:30 za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Józef Szczerbiński
17:30 +Jerzy Klimko (6mc)
ŚRODA 11.VIII.2021
06:30 +Ks. Kazimierz Gacki
08:00 +Czesław i z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Zenon Miszkiel (1 r.)
08:00 +Jadwiga Gawinowicz (20 r.)
08:00 +Szymon Matulewicz (11 gr.)
17:30 +Jarosław Fidrych (1 r.)
17:30 +Stanisława +Stanisław Auron
17:30 +Józef +Jadwiga Rasiul
17:30 +Eugeniusz Supranowicz (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 12.VIII.2021
06:30 +Stanisław Palanis +Anna +Wincenty Niewulis 
  +Rozalia Gutowska
08:00 +Henryka +Władysław i z r. Sztabińskich
08:00 +Regina Misiewicz (6 r.)
08:00 +Bernard Kobeldis
08:00 +Szymon Matulewicz (12 gr.)
17:30 +Zdzisław Krajewski
17:30 +Tadeusz Bykas
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17:30 +Biruta +Antoni Ogórkis +Halina +Eugeniusz 
Wiszniewscy

PIĄTEK 13.VIII.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Danuty Jaskuła
08:00 +Jan +Weronika +Antoni Roglis
08:00 +Jan Gliński
08:00 +Szymon Matulewicz (13 gr.)
17:30 +Stanisław Sznejkowski (8mc)
17:30 +Józef Korzeniecki (6mc)
17:30 +Robert (26 r.) +Józef (22 r.) +Bronisława Polens 

+Zofia +Wincenty Wowak
SOBOTA 14.VIII.2021
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Teresy i Mieczy-

sława w rocznicę ślubu
08:00 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii
08:00 +Helena Krejczman (10mc) +Witold

08:00 +Szymon Matulewicz (14 gr.)
08:30 LT: +Stanisław Korzeniecki (miesiąc od pogrzebu)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Julita +Stanisław Andrulewicz
17:30 +Józef Palanis (25 r.)
NIEDZIELA, 15. VIII.2021 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
07:00 +Anna +Wincenty Ogórkis (73 r.)
08:30 +Marian Chraboł (26 r.)
10:00 +Andrzej (100 r.) +Anna Lewkiewicz i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 +Janina +Wincenty +Danuta +Halina +Barbara +Ja-

dwiga +Władysław z r. Klewiec, Łoboda i Stolarskich
13:00 LT: +Emilian Marcinkiewicz (4mc)
17:30 +Szymon Matulewicz (15 gr.)

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E

Sierpień to nie miesiąc trzeźwości, 
lecz miesiąc abstynencji

– Mówi się, że sierpień to „miesiąc trzeźwości”. Nieprawda, miesiącami trzeźwości są wszystkie miesiące roku. 
Natomiast Episkopat podkreśla, że jest to „miesiąc abstynencji”. Trzeźwość musimy zachować zawsze, bo upi-
cie się jest grzechem. Natomiast w sierpniu Episkopat zachęca, byśmy podejmowali decyzję niepicia alkoholu, 
niekupowania i nieczęstowania nim – przypomina ks. kan. Zbigniew Kaniecki, konsultor Zespołu Konferencji Episko-
patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, duszpasterz trzeźwości w diecezji płockiej, proboszcz 
parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka.
– Historia pokazuje, że najskuteczniejszą formą apostolstwa trzeźwości jest podejmowanie decyzji niespożywania 
alkoholu, niekupowania i nieczęstowania nim – mówi ks. Kaniecki. – Spotykam się z zarzutami, że Kościół chce 
zabrać radość życia, bo w sierpniu zakazuje picia. Ludzie jakby nie rozumieli, że alkohol nie daje radości życia, 
lecz właśnie ją zabiera, przecież dobrze wiemy, jak nadużywanie alkoholu wpływa na nasze rodziny, jakie przynosi 
nieszczęścia i tragedie.

Hasło, które zaproponował Episkopat brzmi: „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”. Biskupi wybrali 
miesiąc sierpień, aby uszanować ofiarą niespożywania alkoholu wielkie historyczne rocznice, jak cud nad Wisłą czy 
Powstanie Warszawskie, gdy rodacy oddawali życie za naszą wolność. Także sierpniowe Maryjne święta: Wniebo-
wzięcia – 15 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Królowej – 22 sierpnia i Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia 
można by w ten sposób uczcić.

– Ważne żebyśmy w sierpniu chcieli 
powtrzymać się od alkoholu, a nie, że 
musimy. Kościół nie zmusza, tylko za-
chęca – mówi ks. Zbigniew Kaniecki. – W 
Polsce istnieje natomiast inny przymus: 
nieodmawiania na zaproszenie wypicia. 
Dlatego chodzi nam o kształtowanie ta-
kich postaw, żeby można było odmówić 
alkoholu bez obawy, że się kogoś obrazi.
– Dobrze by było, gdyby choć raz w 
miesiącu była także modlitwa o cno-
tę trzeźwości. Gdybyśmy się modlili o 
trzeźwość, to nasza Ojczyzna wygląda-
łaby inaczej – dodaje duszpasterz apo-
stolstwa trzeźwości.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Św. Anna z Przyrowa
Malarska kopia rzeźby św. Anny Samotrzeciej 

z Przyrowa gościła już na łamach Siewcy nr. 
258. Dzisiejszy obraz malowany jest według tego 
samego wzorca kompozycyjnego. Tym razem jednak 
anonimowy artysta umieścił postacie na tle lasu 
i niebieskiego nieba, z którego cała trójka postaci 
jest opromieniana boską światłością. Prezentowa-
ne przedstawienie jest łudząco podobne do obrazu 
zasłaniającego oryginalną 
rzeźbę w ołtarzu św. Anny w 
Przyrowie. Może to wskazy-
wać na pochodzenie obrazu, 
choć najprawdopodobniej z 
uwagi na niewielką odle-
głość od Jasnej Góry obraz 
powstał w jednym z czę-
stochowskich warsztatów. 
W poprzednim felietonie 
poświęconym św. Annie z 
Przyrowa wspomniałem, że 
świątynią przyrowską opie-
kują się od 1869 roku siostry 
dominikanki. Przybyły one 
z Piotrkowa z klasztoru Pa-
nien Dominikanek, z miej-
sca w którym podobnie jak 
w Sejnach prezentowaliśmy 
na czasowej wystawie nasze 
obrazy. Można powiedzieć, 
że z trzech miejsc gdzie do tej 
pory wystawiane były nasze 
obrazy, dwa z nich należały 
w przeszłości do dominikanów. Klasztor w Sejnach 
do męskiego zakonu, zaś klasztor w Piotrkowie do 
żeńskiego zgromadzenia sióstr dominikanek. 
Z tego powodu przy okazji prezentacji obrazu św. 
Anny z Przyrowa chciałbym przybliżyć i zachęcić do 
poznania historii zakonu dominikanek, które obecnie 
są w Przyrowie. Historia piotrkowskiego konwentu 
rozpoczęła się w 1608 roku, kiedy to Katarzyna z 
Rokszyckich Warszycka postanowiła powołać cen-
trum duchowe dla panien, które w zamyśle miało 
być oprócz miejsca kontemplacji i modlitwy również 

znakomitą szkoła dla szlachcianek. W 1626 roku na-
stąpiła oficjalna fundacja klasztoru w Piotrkowie. Jak 
możemy wyczytać z ksiąg klasztornych pierwsze do-
minikanki przybyłe do Piotrkowa były w większości 
dobrze urodzonymi szlachciankami. W 1648 roku zo-
stała ukończona budowa klasztoru i kościoła. Zgod-
nie z planami fundatorki, wkrótce przy klasztorze 
powstała szkoła dla szlachcianek. Pomimo pożarów, 

zarazy czy wojen mniszki 
zawsze wracały do swojego 
klasztoru i za każdym razem 
wznawiana była działalność 
dydaktyczna dla „dobrze 
urodzonych” panien. Po ko-
lejnej odbudowie świątyni i 
zespołu klasztornego w 1673 
roku, kościół otrzymał we-
zwanie NMP Śnieżnej i tak 
pozostało do dnia dzisiejsze-
go. Kres obecności mniszek 
Zakonu Kaznodziejskiego 
w Piotrkowie Trybunal-
skim nastąpił w 1864 roku 
w wyniku decyzji carskiej o 
likwidacji klasztoru i szko-
ły. Ostatnie siostry opuści-
ły Piotrków w 1869 roku i 
rozpoczęły nowy rozdział w 
opuszczonym klasztorze św. 
Anny w Przyrowie. 
Najnowsza historia klaszto-
ru i Kościoła Akademickiego 

Panien Dominikanek jest bardzo budująca i może 
być w wielu kwestiach inspiracją dla Sejn. Budynki 
klasztorne zostały wyremontowane w 2015 roku i 
służą obecnie za miejsce organizacji wydarzeń kul-
turalnych, wystaw, koncertów. Z takiej oferty skorzy-
staliśmy i my organizując w 2020 r. wystawę „Ocalić 
od zapomnienia” prezentującą polskie malarstwo 
ludowe.
   Marcin Błaszczyk


